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Hálás vagyok…

„Az embereknek lehetetlen, de az Istennek
nem, mert az Istennek minden lehetséges”

Mk.10,27.

Ez az ige Istennek, – hatalmánál fogva - egy cso-
dálatos ajándéka, reményt adó szeretete olyan
sokszor volt már valóság az életemben. 

Ezekből két esetet szeretnék megosztani a test-
vérekkel. 

Az egyik ilyen alkalom az a bizonyos presbiteri
hétvége, ami azért különleges, mert én is részt
vehettem rajta. Természetesen nem az én szemé-
lyem miatt volt különleges, hanem azért mert szá-
momra eddig lehetetlen volt eljutni nemhogy egy
csendes hétre, hanem még egy hétvégére is. Amikor
felvetődött az, hogy nekem is helyem lenne azon a
hétvégén, az Úr Jézus elrendezte, hogy ott is lehes-
sek. Azt sem tudtam, hová legyek örömömben.
Nem győztem hálát adni Istennek. 

Azok a testvérek, akik ott voltak tudják, hogy én
csak repülve tudtam közlekedni, annyira hálás és
boldog voltam. Olyan csodálatos, hogy Isten tudta,
hogy akkor kell ott lennem, akkorra készítette elő
nekem azt az alkalmat, nem előtte, nem utána, pont
akkor.

A másik történet az, amikor Pálhegyi Feri bácsit és
Lívia nénit vendégül láthattuk. Már régóta a szí-
vemben volt, hogy olyan szívesen látnám Feri bácsit
az otthonunkban. Ezt egyszer felvetettem Pancsá-
nak, aki örömmel vette a gondolatot, hiszen pont
volt májusban egy alkalom, amikor más szolgálat
miatt – nem megoldhatatlanul - ,de kicsit problé-
másabb lett volna Feri bácsi elhelyezése, aki akkor
Lívia nénit is hozta magával. Felcsillant a szemem és
felvetettem a családomnak, hogy mit szólnának, ha
nálunk vendégeskednének Feri bácsiék. Szívesen
vették a gondolatot. Megint csak röpködtem örö-
mömben és kimondhatatlanul hálás voltam. Lázasan
tervezgettem, készülődtem. 

Azonban, amikor Isten dolgairól van szó, sajnos a
gonosz is beveti magát és próbálta ezt az alkalmat
is beárnyékolni. Az Úr viszont most is győzedelmes-
kedett és nem engedte ezeket a próbálkozásokat
érvényre juttatni. Olyan ajándékokat kaptam,
amiket nem is reméltem. Hálás vagyok, hogy Lívia
nénit is megismerhettem. 

Azt is köszönöm Istennek, hogy a férjem olyan
szeretettel, tisztelettel vette körül a kis drága öre-
geket. Megmutattuk nekik a várost és a férjem,
előtte felkészülve, beszélt nekik a különböző neve-
zetességekről. Közben jókat beszélgettünk. Este
pedig egy vidám, nagyon jó légkörű vacsorát töltöt-
tünk együtt családi körben. 

Gyakori szóismétlés nálam, hogy „hálás vagyok”,
de megint csak ezt tudom mondani: hálás vagyok
ezért az együtt létért, ezért az áldott alkalomért és
azért, hogy az Úr Jézus mindent olyan bölcsen elő
tud készíteni, mindig mindennek a helyét akkor és
úgy adja meg, amikor és ahogy az nekünk tényleg
a legjobb. 

Áldott legyen az Ő neve.
Farkasné Emese

Meg fúj tuk a kür töt, – hí vo ga tás ra –
min den ki jöj jön! Nem a gyü le ke zet
hív, nem a lel kész, ha nem az Úr.

„Ma, ha az Õ sza vát hall já tok, ne ke -
mé nyít sé tek meg a szí ve te ket, mint az
el ke se re dés kor!”

Zsid.3,7–8.
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Imádságlap

Vasárnap:
Szerető Édesatyánk! Hálás szívvel köszönjük Neked

azt a hatalmas kegyelmet, amit Fiad halála árán nekünk
ajándékoztál. Köszönjük, hogy tart még a kegyelmi idő,
és lehetőséget adsz a megtérésre. Ámen!

Hétfõ
Drága Istenünk! Köszönjük, hogy gyülekezeteinkben

adtál Neked szolgálni vágyó testvéreket. Te áldd meg az
ő munkájukat, és adj erőt azt elvégezni. Kérünk, akik
még nem találhatták meg feladataikat, mutasd meg
nekik helyüket a szolgálatban. Ámen!

Kedd
Kegyelmes Atyánk! Hálás szívvel gondolunk minden

várandós kismamára, hogy általuk Te teremtesz új
életet. Kérünk Téged még beteg testvéreinkért is, Te
vigasztald és erősítsd őket a szenvedésben. Ámen! 

Szerda
Köszönjük Neked szerető Urunk, hogy Te adtad a

család egységét és örömeit. Kérünk Téged, Te adj böl-
csességet a szülőknek, hogy Rád tekintve vezessék
gyermekeiket. Te erősítsd a nehéz helyzetben élőket.
Ámen!

Csütörtök
Te látod hatalmas Urunk, hogy népünknek milyen nagy

szüksége van a bölcsességedre. Te adj útmutatást
népünk és a világ vezetőinek, add, hogy ezt ők meglát-
hassák. Ámen!

Péntek
Mennyei Atyánk! Te tudod, hogy mennyi feladat

nehezedik lelkészeinkre és lelki vezetőinkre. Te adj nekik
erőt ezek elhordozására, és adj bölcsességet, hogy a Te
akaratod szerint vezessék a rájuk bízottakat. Ámen!

Szombat
Istenünk! Gyülekezeteinkben Te látod az egyre fogyó

létszámokat. Kérlek, Te adj az embereknek vágyat a szí-
vükbe, hogy hozzád forduljanak, a Te igéd által gazda-
godjanak és megújulhassanak. Ámen!

21. csendesnap, aug. 20-án.

Programjaink:

„Mi lesz velünk a továbbiakban?!”

Azután fölálltak a papok és a
léviták, és megáldották a népet.
Szavuk meghallgatásra talált, mert
imádságuk eljutott a mennybe, az ÚR
szent lakókelyére. 

2Krón.30,27. 


